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آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران به عنوان اولین
آزمایشگاه علم بیوشیمی فیزیک در ایران در سال 1366تاسیس شد .این آزمایشگاه با هدف ایجاد یک زمینه
تحقیقاتی جدید و گسترده در زمینه مطالعه ترمودینامیک پروتئین ،برهمکنش درشت مولکولها با لیگاند و
سنتیک آنزیمها در دانشگاه تهران آغاز به کار نمود.
اولین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ،در سال 1366در شرایطی به آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک پیوست
که فرایند تجهیز آزمایشگاه در حال توسعه بود و با وجود امکانات محدود ،نتایج حاصل از مطالعه وی روی
تحلیل ترمودینامیکی برهم کنش مواد فعال سطحی و پروتئین هیستونی  H1در سال  1368به عنوان اولین
خروجی آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک در مجله  Thermochimica Actaبه چاپ رسید [ ]1و این آغازگر راهی
بود که با پشتوانه فکر و ایثار و پشتکار منجر به محقق شدن هدف اصلی تاسیس آزمایشگاه و گسترش مرزهای
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علم در قالب صدها مقاله علمی معتبر در مجالت بین المللی شده و به آموزش و تعلیم انسانهایی فرهیخته و
اعضای هیئت علمی بسیاری از دانشگاههای معتبر منتهی گردید.
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در ادامه ،نتایج حاصل از مطالعات مشترک دانشجویان در آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک روی موضوع "
شیمی فیزیک اثر متقابل پروتئین های هیستونی با مواد فعال سطحی" در سال  1368به عنوان طرح برگزیده
جشنواره خوارزمی انتخاب گردید و ادامه فعالیتها روی طیف وسیعی از پروتئینهای هیستونی در مجالت
معتبر به چاپ رسید [.]2

در سال  1369با دریافت دعوت نامه از استاد دکتر ظفرزیدی دانشمند برجسته پاکستانی از مرکز
 H.E.J Research Institute of Chemistryدانشگاه کراچی پاکستان جهت شرکت در کنفرانس بین
المللی  Protein Structure Function Relationshipکه هر دو سال یکبار برگزار میشد ،ضمن آشنایی با
شخصیت های مهم علمی جهانی از جمله برگزیدگان جوایز نوبل ،برای اولین بار مجموعه ای مروری از
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 Protein Structure Function Relationshipچاپ  TWEL, Londonمنتشر گردید [.]3
در سال  1371اولین دوره دکتری در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک بر قرار شد و اولین دانشجوی
دکتری از مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک به آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک پیوست.
در سال  1372همکاری آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک با گروه تحقیقاتی استاد دکتر غالمحسین حکیم الهی
در راستای بر هم کنش آنزیم آدنوزین دی آمیناز روی یکسری مشتقات نوکلئوزیدی سنتز شده توسط ایشان
آغاز شد  .نتایج حاصل از این تحقیقات در مجالت بین المللی با ضریب تاثیر باال به چاپ رسید [ ]5-4،2و در
ادامه این همکاری اولین ثبت اختراع  US Patentدر سال  1377انجام شد[.]6
6

آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک همواره مبدع و مبتکر اولینها در این رشته بوده است .در همین راستا در
ارتباط با ارائه تئوری و ایده ها و روشهای موثر در آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک میتوان به ارائه مقاالت آموزشی
در کنار فعالیتهای آزمایشگاهی و پژوهشی اشاره داشت که شیوهای نو در تحلیل و ارائه مطالب نظری را در بر
میگرفت .دانشجویان این آزمایشگاه با بهره برداری از کال س در س مقاالت اصیل تئوری-آموزشی را نگارش
نمودند و در نشریات بسیار خوب بین المللی به چاپ رساندند [ .]9-7ضمنا اصطالح علمی  SSFبعنوان یک
ترم جدید برای تخمین خواص ساختاری سطح پروتئین از آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک در متون علمی منتشر
شد [.]10
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در سال  1373دستگاه میکروکالریمتری تیتراسیون همدما  Activity Monitorاز شرکت سوئدی برای
آزمایشگاه خریداری شد .این دستگاه توسط دانشجویان دکترا و به کمک کارشنا س خارجی راه اندازی شد.
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دستگاه نانوکالریمتری تیتراسیون همدما میکروکال-آمریکا نیز در سال  1384برای آزمایشگاه خریداری
شد .مقاله های ارزشمندی در خصوص کالریمتری تیتراسیون همدما پروتئین ها و آنزیم ها به چاپ رسید
[.]14-11،2
در سال  1374موضوع طراحی و ساخت آنزیم های مصنوعی بر مبنای علم زیست الگو در آزمایشگاه
بیوشیمی فیزیک آغاز شد .آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک اولین آزمایشگاهی است که موضوع علم زیست الگو را
در کشور مطرح و واژه زیست الگو را بکار برد .به عنوان اولین طراحی آنزیم مصنوعی الگو گیری از آنزیم
پراکسیداز آغاز شد .تحقیقات پیشرفته روی موضوع طراحی و ساخت آنزیم های مصنوعی بر مبنای علم زیست
الگو در آزمایشگاه ادامه یافت و آثار فراوانی در سطح بین المللی به چاپ رسید[.]18-15 ،2
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در سال  1374اولین فعالیت آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک روی مبحث اندر کنش  DNAو انواع
هیستون های تا خورده و باز شده آغاز گردید و در سال های بعد فعالیت های تحقیقاتی در این زمینه خاص به
ویژه اندرکنش  DNAبا مواد فعال سطحی ادامه یافت و نتیجه تحقیقات در مجالت بین المللی با ضریب تاثیر
باال به چاپ رسید [.]23-19 ،2
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در سال  1375با همکاری استاد دکتر ظفرزیدی موضوع مطالعه ترمودینامیکی هموگلوبین پرندگان برای
اولین بار مورد مطالعه قرار گرفت و این تحقیقات برای سال های متمادی ادامه یافت و چندین دانشجوی دکترای
پایان نامه های خود را روی این موضوع مطالعه نمودند .در سال  1375تجهیز شدن آزمایشگاه به دستگاه
میکروکالریمتری همدما از شرکت سوئدی مقدمه ای برای انجام پروژه های کالریمتری پروتئین ها و آنزیم ها
شد و مقاالت ارزشمندی در این زمینه در مجالت معتبر بین المللی به چاپ رسید [.]26-24 ،2
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در این سال ،ضمن شرکت در همایش  Protein Structure Function Relationshipدر پاکستان با
استاد برجسته هندی ،استاد دکتر فیضان احمد آشنایی به عمل آمد و زمینه همکاری علمی با ایشان فراهم آمد.
ضمنا شرکت در همایش فوق موجب شد ،بخشی از مطالعات به صورت یک فصل کتاب تدوین و در کتاب
 Protein Structure Function Relationship, Plenum Press, New Yorkمنتشر گردید [.]27
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آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک همواره میزبان محققان و دانشمندان متفاوتی بوده است .اولین مهمان خارجی
در سال  1375از کشور چین و سپس از کشور نیجریه به آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک پیوست و در سال 1376
آزمایشگاه مجددا میزب ان سومین مهمان خود از کشور نیجریه بود .این محققان در راستای برنامه  ICTPدر
کشور ایتالیا حمایت می شدند .ضمنا مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک تفاهم نامه ای با آکادمی علوم جهان
سوم و مرکز  ICTPدر کشور ایتالیا دارد که محققان کشورهای در حال توسعه از آن استفاده نموده و به
آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک برای تحقیقات پیشرفته می آیند .همچنین پژوهشگران و اعضاء هیات علمی از
کشور پاکستان و نیجریه از طریق پروژه ای-سی-تی-پی نیز مدتی مهمان آزمایشگاه بوده اند و مطالعات اثر مواد
فعال سطحی با هموگلوبین طبیعی و غیر طبیعی مورد مطالعه قرار گرفت و در سالهای بعد ادامه یافت
[. ]29-28 ،2
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در سال  1376تحقیقات وسیعی روی سنتیک انتحاری آنزیم کاتاالز و پراکسیداز توسط سوبسترا صورت
پذیرفت و مقاالت ارزشمند به چاپ رسید[ .]35-30 ،2شایان ذکر است تئوری های گسترده ای از سنتیک
انتحاری آنزیم کاتاالز و پراکسیداز توسط پژوهشگران آزمایشگاه به چاپ رسید که مورد استناد پژوهشگران قرار
گرفته است.
در سال  ،1378مقاله ای در ارتباط با علم و فناوری معنا در مجله  Hamdard Islamicusبه چاپ رسید
که موضوع آن  Mysteries of spiritual scientific knowledgeبود [.]36
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این مقاله متا فیزیکی بود که ارزش فراوانی داشت .الزم به ذکر است سخنرانی ها و مقاله های گوناگونی
در خصوص دانشگاه حکمت بنیان و نوآوری بر مبنای علم و حکمت توسط پژوهشگران آزمایشگاه بیوشیمی
فیزیک ارائه شده است [.]2،37
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در سال  1378دستگاه ) Differential scanning calorimetry (DSCبرای آزمایشگاه خریداری شد
و از این پس تحقیقات دی-ا س-سی پروتئین شروع شد .برای نصب دستگاه استاد دکتر پوتخین و کارشنا س
ایشان از روسیه تشریف آوردند.
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این دستگاه به کمک دانشجویان دکترای آزمایشگاه و با کمک کارشنا س خارجی راه اندازی شد .در سال
 1382دستگاه پیشرفته نانو دی-ا س -سی آمریکایی خریداری شد و مقاله های ارزشمندی در خصوص
دی-ا س-سی پروتئین ها به چاپ رسید[.]41-38 ،2
در سال ، 1388اولین طرح بین المللی در قالب همکاری با استاد دکتر جیوینا فلوریس از ایتالیا به منظور
بررسی اثر دما روی فعالیت آمین اکسیداز شکل گرفت که دو دانشجوی دکترا با همکاری ایشان پایان نامه خود
را به انجام رساندند[.]44-42 ،2
در سال  ،1380تحقیقات ترمودینامیک حالت مولتن گلبول روی پروتئین توسط مواد سطحی غیر یونی
در  pHبازی برای اولین بار در آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک آغاز شد [ .]45سپس تحقیقات بسیار وسیعی روی
موضوع حالت مولتن گلبول ادامه داده شد .در این ایام ارتباط بین آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک با استاد دکتر
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یوجی گوتو استاد مرکز تحقیقات پروتئین دانشگاه اوزاکا برقرار شد .در این راستا تحقیقات مولتن گلبول روی
سیتو کروم سی توسط مواد فعال سطحی آنیونی به ویژه ا س-دی-ا س شروع شد و در این تحقیقات موضوع مواد
فعال سطحی آنیونی در غلظت های بسیار پائین به عنوان نمک های آبگریز برای اولین بار در متون علمی کلید
خورد[.]50-46 ،2
در سال  ،1382مطالعات گسترده ای در ارتباط با نقش متفاوت غلظت های مختلف سدیم دودسیل سولفات
) (SDSدر پروتئین ها و سیستم سلولی و همچنین تاثیر آبگریزی مواد فعال سطحی روی ایجاد مواد رادیکال
زا با همکاری گروه تحقیقاتی پروفسور شمسی پور انجام شده است [.]54-51 ،2

18

آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک یکی از پایگاه های مهم و شناخته شده جهانی در تحقیقات اندرکنش سدیم
دودسیل سولفات و پروتئین می باشد.

Marvelous Molecule-SDS
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در سال های بعد ترمودینامیک حالت مولتن گلبول برای پروتئین ها توسط قند ها ،کتون بادی ها در pH
بازی توسط دانشجویان آزمایشگاه بیو شیمی فیزیک رقم خورد [ .]56-55 ،2در این ایام ارتباط بین آزمایشگاه
بیوشیمی فیزیک با استاد دکتر آلن کوپر استاد دانشگاه گالسکو برقرار شد.
در این سال ،مطالعه قندی شدن پروتئین ها به عنوان اولین طرح در حوزه دیابت مولکولی در آزمایشگاه
بیوشیمی فیزیک آغاز شد .موضوع ترمودینامیک قندی شدن پروتئین ها موضوع جدیدی بود که اولین گزارش
های جهانی از آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک در نشریات بین المللی گزارش شد .تحقیقات روی این موضوع در
آزمایشگاه ادامه یافت و در سال  1390گسترش فراوان یافت و مقاالت بسیاری در این زمینه نگارش شد
[ .] 67-57 ،2هم اکنون این زمینه از تحقیقات در آزمایشگاه از موضوعات مهم آن می باشد .تحقیقات قندی
شدن پروتئین ها به شناخت ملکولی دیابت و عوارض آن کمک می کند .بخاطر اهمیت این موضوع در سطح
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جهانی و آثار منتشر شده گسترده آن توسط پژوهشگران در آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک بدینوسیله کرسی
یونسکو در تحقیقات بین رشته ای در دیابت تشکیل شد .استاد دکتر مهران حبیبی رضایی و دکتر فرشته تقوی
از همکاران اصلی این پروژه می باشند و آزمایشگاه ایشان با آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک پیوند دارد .سپس کتاب
زیست شناختی قند ها (گلیکوبیولوژی) ،انتشارات دانشگاه تهران  ،سال 1391منتشر شد.
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در این سال ،همچنین بخشی از این مطالعات در همایش بیو کالریمتری در ایرلند ارائه گردید و به صورت
یک فصل در کتاب بیو کالریمتری تدوین شد .سپس کتاب بیوترمودینامیک ،انتشارات دانشگاه تهران  ،سال1387
چاپ شد.
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در سال  1382بعد از برگزاری چندین همایش بیوشیمی فیزیک برای اولین بار در ایران ،انجمن بیوشیمی
فیزیک ایران با نزدیک به  200عضو در ایران و برخی کشورهای دیگر با هدف توسعه و انتشار دانش بیوشیمی
فیزیک از طریق جلسات ساالنه ،برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی و اعطاء جوایز تاسیس شد.
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از جوایز معتبر این انجمن ،جایزه تولید دانش ،جایزه موسوی موحدی ،جوایز پژوهشگران جوان است که
به شخصیت های برجسته علم بیوشیمی فیزیک و رشته های وابسته اعطاء می شود.
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در سال  ،1384آنالیز  QSARآدنوزین دآمیناز تحت اندرکنش با مشتقات نوکلئوزیدی آدنیندار به عنوان
بازدارنده آنزیمی برگزیده رتبه اول جشنواره تحقیقاتی بین المللی علوم پزشکی رازی گردید [.]69-68 ،2
در سال  ، 1384تجزیه و تحلیل روش های کمومتریکس روی حدواسط های واسرشته شدن پروتئین با
همکاری استاد دکتر بهرام همتی نژاد از دانشگاه شیراز صورت پذیرفت[.]70 ،2
در سال  ،1384اولین پژوهش در حوزه  conformational lockروی آنزیم امین اکسیداز انجام گرفت.
سپس آقای هونگ جونگ دانشجوی دکترا چینی روی سوپراکسید دیسموتاز مطالعه نمودند .ایشان اولین
دانشجوی خارجی آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک بودند .در سال های بعد تحقیقات  conformational lockروی
آنزیم ها ادامه داده شد[ .]74-71 ،2در سال  1390توافقنامه بین مرکز آی.بی.بی با دانشکده علوم زیستی
دانشگاه هنان ،شهر کفنگ در چین منعقد شد .دکتر هونگ جونگ عضو علمی این دانشکده می باشند پس از
25

این توافقنامه همکاری بین آزمایشگاه ایشان با آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک گسترده تر شد و مقاالت مشترک
بسیاری منتشر شد[.]76-75 ،2
از سال  1384تحقیقات گسترده ای روی اثر اسمولیت ها روی پروتئین ها و آنزیم ها صورت پذیرفت.
بخشی از این تحقیقات کار مشترک با آزمایشگاه استاد دکتر فیضان احمد می باشد[.]80-77 ،2
قبل از سال  1386مطالعات فیبریل شدن پروتئین ها در آزمایشگاه شروع شد و از سال  1388موضوع
مطالعات فیبریل شدن پروتئین ها توسط قند ها شروع شد ،سپس این تحقیقات ادامه یافت .ضمنا برای کاهش
فیبریل شدن پروتئین ها از انتی اکسیدان ها استفاده شد که مقاله های بسیاری در این زمینه چاپ شده است
[.]85-81، 66، 2
26

اولین فعالیت پژوهشی بررسی اشعه تلفن همراه روی ساختار هموگلوبین انسانی در سال  1388به چاپ
رسید ،سپس در سال های بعد روی آنزیم لوسیفراز ادامه یافت[ .]88-86 ،2این تحقیقات نشان دهنده تاثیر
اشعه تلفن همراه روی تغییرات ساختاری و عملکرد پروتئین ها بود.
در آزمایشگاه فعالیت های گسترده ای روی ساختار و عملکرد هموگلوبین انسانی ،پرندگان ،ماهی ها انجام
شده است و مقاله های گسترده ای به چاپ رسیده است[.]91-89 ،26، 2
در سال  1388اولین گزارش پپتیدهای شیر شتر به صورت طرحی مشترک با استاد دکتر توما س هارتر از
مرکز تحقیقات اینرا -فرانسه به چاپ رسید .الزم به ذکر است اولین گزارش علمی و مقاله در خصوص پپتیدهای
شیر شتر در متون علمی در سطح جهانی از آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک بود .تحقیقات روی پروتئین ها و پپتید
های شیر شتر در آزمایشگاه با همکاری دانشجویان و اعضا علمی ادامه یافت و هم اکنون ادامه دارد .از این
27

تحقیقات مقاله های بسیاری در نشریات بین المللی به چاپ رسیده است[ .]105-92 ،2اولین ثبت اختراع
فارسی در سال  1393با عنوان " تولید شیر شتر تخمیر شده حاوی اثرات آنتی اکسیدانی و ضدفشارخونی" به
ثبت رسید[ .]106در پروژه پروتئین ها و پپتی د های شیر شتر ،استاد دکتر امیر نیاسری ،دکتر رضا یوسفی و
دکتر مریم سالمی همکاری شایانی داشتند .در این پروژه تا کنون شش دکترای تخصصی دانش آموخته شده
اند که اعضاء علمی دانشگاه ها و مراکز علمی هستند .نتیجه این فعالیت ها در کتاب شیمی و کاربرد پروتئین
های شیر ،انتشارات دانشگاه تهران  ،سال  1392به چاپ رسید.
ضمنا مطالعه اثر پپتیدهای گردو برای اولین بار در متون علمی گزارش شد و تحقیقات آن روی تعدیل
موثر در سلولهای سرطانی مقاله به چاپ رسید[.]107 ،2
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در سال  1390تحقیقات وسیعی روی موضوع مسیرهای تاخوردگی پروتئین به صورت محاسباتی آغاز شد
و گروه علمی استاد دکتر دخولیان از آمریکا همکار این پروژه بودند و از مرکز محاسباتی آنها استفاده فراوان شد.
سپس مسیر های تاخوردگی پروتئین به طریق تجربی دوباره در آزمایشگاه ،تحقیقات آن گسترش یافت
[.]112-108 ،2

29

از سال  1390مطالعه آثر آلوده کننده ها بویژه آلوده کنندههای بنزین روی پروتئین ها آغاز شد و این
تحقیقات توسط دانشجویان دوره دکترا ادامه یافت و در سال  1394طرحی کاربردی روی موضوع  MTBEروی
پروتئین های خون از طریق شرکت پتروشیمی ماهشهر تصویب شد و در سال  1396خاتمه یافت .این طرح با
کو شش های خانم دکتر مقامی ،خانم دکتر ولی پور و حمایت های آقای دکتر مهران حبیبی رضایی به پایان
رسید .تاثیر ( MTBEماده فعال بنزین) به عنوان یک عامل اکسیدکننده قوی بر ایجاد مولتن گلبول در پروتئین
انسولین گزارش شد و اثر ماده موثره انار (االژیک اسید) روی پروتئین خون انسانی به عنوان تعدیل کننده اثر
 MTBEگزارش شد .از این گزارش مقاله های بین المللی انتشار یافت[ .]114-113از آثر آلوده کننده ها روی
ساختار پروتئین ها تا کنون سه دکترای تخصصی دانش آموخته شده اند که هم اکنون در دانشگاه ها و مراکز
علمی مشغول به کار هستند.
30

قبل از سال  1390استاد دکتر لوسینیا ساسو از دانشگاه رم-ایتالیا همکاری علمی را با آزمایشگاه شروع
نمودند و موضو ع تحقیقات تنش های اکسایشی و مکانیزم های انتی اکسیدانی روی پروتئین مورد مطالعه قرار
گرفت و سپس در سال های بعد اینگونه تحقیقات ادامه یافت [ .]115 ،2پس از این در آزمایشگاه بیوشیمی
فیزیک پژوهش های فراوانی روی کورکومین انجام شد [ .]118-116 ،2کاربرد کورکومین در جلوگیری از
فیبریل دار شدن پروتئین ها ،تاثیر کورکومین روی فعال سازی آنزیم کاتاالز از جمله فعالیت های مهم سالهای
اخیر در آزمایشگاه بیوشیمی بیوفیزیک به شمار میرود [ .]120-119 ،85حتی در سال  1396یک مقاله مروری
در خصوص کورکومین ،ملکول نیروهای چندگانه ،تعدیل کننده بیولوژیکی و اثرات درمانی آن به زبان فارسی به
چاپ رسید [.]121

31

به طور کلی هم اکنون فعالیت های تحقیقاتی آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک به طور عمده در هفت حوزه
کلی مطالعه و بررسی ساختار -عملکرد پروتئین ها ،برهمکنش پروتئین ها و مواد فعال سطحی ،سنتیک آنزیمی،
ترمودینامیک قندی شدن پروتئینها ،تحقیقات پپتید ها و پروتئین های شیر شتر ،آنزیم های مصنوعی و بررسی
محاسباتی پروتیین می باشد.
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نتایج حاصل از فعالیت های آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک نگارش  16کتاب به زبان فارسی به شرح زیر
است:
ـ بیوشیمیفیزیک ،انتشارات دانشگاه تهران سال 1371
ـ شیمیفیزیک ماکروملکولهای حیاتی ،انتشارات دانشگاه تهران سال 1374
ـ سنتیک آنزیمی ،انتشارات دانشگاه تهران سال 1375
ـ ترمودینامیکشیمیائی ،انتشارات دانشگاه تهرانسال1376
ـ بیوشیمی کامبوجا ،انتشارات امیرکبیر سال 1378
33

ـ روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک ،انتشارات دانشگاه تهران سال  1381.این کتاب در مراسم معرفی 80
گنج انتشارات دانشگاه تهران مورخ بیستم تیرماه سال  1394بعنوان یکی از  80گنج معرفی شد و در کتاب
گنج نامه دانشگاه تهران در صفحه  94معرفی شده است.
ـ بافر و کاربرد بیولوژیکی آن ،انتشارات امیرکبیر سال 1381
ـ ساختار پروتئین ،انتشارات دانشگاه تهران سال 1383
ـ بیوترمودینامیک ،انتشارات دانشگاه تهران  ،سال1387
ـ راهنمای نشریات بین المللی استنادی ،انتشارات دانشگاه تهران ،سال1387
ـ بنیادهای نخبه پرور ایران و جهان ،انتشارات امیرکبیر سال 1387
ـ بیو شیمی مفهومی ،انتشارات دانشگاه تهران  ،سال1388
34

ـ دود سیگار :تازه های علمی در تعدیل آسیبهای ناشی از آن  ،انتشارات امیرکبیر سال 1388
ـ زیست شناختی قند ها(گلیکوبیولوژی) ،انتشارات دانشگاه تهران  ،سال1391
ـ شیمی و کاربرد پروتئین های شیر ،انتشارات دانشگاه تهران  ،سال 1392
ـ کاربرد طیف سنجی فلورسانس در علوم زیستی ،انتشارات دانشگاه تهران  ،سال 1394
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از جمله دیگر دستاورد های آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک  ،تشکیل قطب علمی بیوترمودینامیک
کشور ) (cebiotherm.ut.ac.irو تشکیل کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشتهای در دیابت)،(ucird.ut.ac.ir
تاسیس انجمن بیوشیمی فیزیک ایران و عضویت آن در اتحادیه انجمن های بیو فیزیک اروپا و اتحادیه بین
المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ، IUBMBتاسیس اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران است.
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آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک ،از اولین مراکز پذیرش پژوهشگران پسا دکتری خارجی و داخلی در دانشگاه
تهران و دیگر مراکز کشور می باشد .اولین پژوهشگر پسا دکتری خارجی در سال  1375به آزمایشگاه بیوشیمی
فیزیک پیوست و تاکنون این آزمایشگاه پذیرای 15پژوهشگر پسادکتری داخلی و خارجی بوده است و هم اکنون
ادامه دارد.
این آزمایشگاه با دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی و تحقیقاتی سراسر دنیا از جمله هندوستان ،پاکستان،
چین ،نیجریه ،اندونزی ،ایتالیا ،فرانسه ،روسیه ،انگلستان و امریکا تعامل داشته است که بخشی از نتایج این
تحقیقات به صورت مقاالت در مجالت معتبر بین المللی به چاپ رسیده است .همچنین نتایج حاصل از همکاری
مشترک آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک با مراکز و دانشگاه های معتبر و متعدد داخلی منجر به تحقیقات گسترده
ای گردیده که از این همکاری های ملی نیز نتایج خوبی حاصل گردیده است .ضمن اینکه تا کنون  69دانش
38

آموخته دکترا و  88دانش آموخته کارشناسی ارشد از این آزمایشگاه فارغ التحصیل شده اند .برای اطالعات
بیشتر به پایگاه آزمایشگاه  bcl.ut.ac.irرجوع شود.

پژوهشگران در آزمایشگاه بیوشیمی بیوفیزیک جوایز فراوانی در سطح ملی و بین المللی دریافت نموده اند
از جمله جایزه بین المللی خوارزمی ،جایزه بین المللی رازی ،جوایز بنیاد ملی نخبگان ،جوایز اتحادیه بین المللی
بیوشیمی و بیولوژی مولکولی  ،IUBMBعضویت در آکادمی علوم جهان ) ،(TWASعضویت در آکادمی علوم
جهان اسالم ،پژوهشگران برجسته کشور و دانشگاه تهران ،استاد ممتازی دانشگاه تهران ،از جمله افتخارات
آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک می باشند .ضمنا آزمایشگاه بیوشیمی بیوفیزیک ،آزمایشگاه نمونه دانشگاه تهران می
باشد .این فعالیت ها بخشی از دستاورد های آزمایشگاه بیوشیمی بیوفیزیک است.
39

استاد دکتر علی اکبر صبوری از دانش آموختگان این آزمایشگاه می باشد که ایشان و دانشجویان ایشان
در این آزمایشگاه تا سال  1392به فعالیت تحقیقاتی می پرداختند و از سال  1392در آزمایشگاه بیوترمودینامیک
که به صورت خواهر خوانده با آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک پیوند دارد مستقر شده اند.
سرکار خانم نجمه پورساسان کارشنا س ارزشمدار آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک هستند که پشتیبان
دانشجویان و پژوهشگران می باشند.
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سپا س:
از پشتیبانی و حمایت های بی دریغ مسئوالن دانشگاه تهران و شورای پژوهشی دانشگاه تهران ،صندوق
حمایت از پژوهشگران کشور ،بنیاد ملی نخبگان کشور تشکر ،سپا س و قدردانی میشود .از کلیه دانشجویان،
پژوهشگران ،همکاران علمی که موجب سرافرازی آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک شده اند تشکر می نماییم.
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